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 23/2/17                  הריפוי של הלב

של "המכלול קיצור  –לאחרונה חזרתי לתקשר, ואני מתקשרת את המל"ג 
 מכלול של המלאך גבריאל.ם ליישויות ומדריכים השייכמדובר ב גבריאל".

 
על הצורך לבכות כדי לנקות את הכאב ם האחרונים מיביתי יאהמל"ג מדברים 

רנו מתקופות רבות. עם הזמן הלב הלך מהלב. יש לנו אוקיינוס של כאב שצב
עליו שכבות כי רצינו להגן על , נאטם בשכבות קשות של חומות. עטינו ונסגר
במקום נו מכאב נוסף. מה שקרה הוא שהלב לא יכול היה להתרפא כראוי ועצמ
 .אותו שמכווצות נוצרו בו צלקותזאת 

 
יהפוך את הלב לחשוף, וזה זה  –עכשיו הזמן לקלף את הקליפות הקשות. כן 

 מפחיד. כי לב חשוף נתפש אצלנו כפגיע.  אבל זה ממש לא כך! 
 

כמו פצע שהסירו ממנו את התחבושת ועכשיו  הלב החשוף יכול להתרפא.רק 
ולב נקי ובריא אוהב באופן שמגן עליו. לב הוא נושם ויכול להתרפא בצורה נכונה. 

 פגע.יטהור איננו מפחד לה
 

 איך ננקה ונטהר את הלב? איך נסיר את החומות?
 

אפשר להסכים לאבד שליטה ולצלול אל תוך היער האפל של הנשמה. מי שמסוגל 
ר נכון יותמה שהוא צריך לעשות. זה  –ת להשגחה העליונה שלו להוביל אותו תל
  לא לעשות. -
 

 המל"ג ניסחו זאת כך:
 
 המל"ג:"

דברים רבים מונחים לפניך לעשות וגם להיות, לחוות וגם להעצים אחרים ואת 
כנו גם קפיצות תאינך יודעת מהיכן להתחיל. נכון לעשות צעדים קטנים אבל י

 קוונטיות. גם זה לשיקולך ולבחירתך יקירה.
 אני:

 אשמח לעשות קפיצות קוונטיות!
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 המל"ג:
האם את מוכנה לטלטלות גדולות? האם  זה פחות קל, וזה יכול להיות מפחיד.

את מוכנה לאבד אחיזה? צריך להתמסר לגמרי, להתחייב, להסכים לאבד 
 שליטה. 

 :ניין(ת העשקיל)אחרי רגע של  אני
 כן, אני מוכנה. מה עלי לעשות?

 המל"ג:
ך מו)צוחקים( זה בדיוק העניין, לא לעשות כלום. לתת לדברים לקרות לך ולס

תוכלי להתחיל בזה שתסכימי באמת לבכות ללא מעצורים, שזאת הדרך הנכונה.   
 "בלי לנתח מה קורה ולמה את בוכה ואיך זה ייראה אם מישהו יבוא באמצע.

 
דרך ימים של הצפה רגשית מהלב. גלים גלים עולים עכשיו מכיוון שכך אני עוברת 

החוצה דרך העיניים, עם או  הגיה שמשתחררת מוצאת את דרכרממנו ורוב האנ
 בלי דמעות. 

 
   תנסו! -רוצים קפיצות קוונטיות בהתפתחות אם גם אתם 

 
 טציה בדמיון מודרך:ישבכל זאת צריך יותר שליטה, ניתן לעשות מד ולמי

 
ראו את הלב הכלוא בתוך החומות המקיפות אותו ונמצאות גם שבו בנוח ובשקט, 

 עבות, חושפיםהקליפות ה אתאתם מסירים  כיצדדמיינו במשך כמה דקות בתוכו. 
לסיום פזרו  ום בחופשיות.פעאת הלב כפי שהוא באמת, מאפשרים לו להתרווח ול

 ותרפא את הצלקות., תיספג פנימהוגם  תצפה אותוה מנצנצת שאבקת אהב עליו
אם בתוכה תתחילו לבכות  פעמים.וכמה לחזור על המדיטציה כמה  אפשר ורצוי

 תעצרו את הדמעות!אל  –
 

וזה כל כך יפה שאני לא מתאפקת כה הזאת, דרהבוקר היה למל"ג מה להוסיף לה
 ומוסיפה לכם עוד קטע מהם:

 "המל"ג:
 לטהר ולנקות את הכאב. המשיכי לבכות. זה מאד חשוב.המשיכי  –ראשית 

את השאלות והתשובות הנכונות לך כעת. מה את רוצה לשאול מצאי  –דבר שני 
 .גם אותנושאלי  –בדיוק? שאלי את עצמך, ואם תצטרכי 

 לות הן פתחים לשבילים שלוקחים אותנו הלאה. שא
 לפתיחה.שמצפות שאלות הן דלתות 

 ברכות ואיחולים,
 יום נפלא ונהדר!

 אנחנו.
 "אני: תודה רבה!!! יום נפלא ונהדר, אמן.

 
   נכון יפה?
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